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บทคัดย่อ
การศึ ก ษามี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการท างานของ
โรงงานอุตสาหกรรม นาปั ญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ ปรั บปรุ งการทางาน
ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และใช้แ ก้ปั ญหาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
ท างาน โรงงานที่ ไ ด้น ามาท าการศึ ก ษาในที่ น้ ี คื อ โรงงานผลิ ต
เครื่ องปรับอากาศ ของบริ ษทั แอมแอร์ จากัด การศึกษาเก็บข้อมูลเวลาใน
การผลิตเพื่อน ามาวิเคราะห์ และ คานวณประสิ ทธิ ภาพสายการผลิต ลด
เวลาในการผลิตให้โรงงานสามารถผลิตสิ นค้าได้โดยใช้เวลาน้อยลง และ
มีประสิ ทธิ ภาพการทางานเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่พบ คือ
การที่ โรงงานมีก าลังการผลิ ตไม่เ พียงพอกับปริ มาณความต้องการของ
ลูกค้า กล่าวคือ ปริ มาณการผลิตที่ผลิตได้จริ งมีจานวนน้อยกว่าปริ มาณ
การผลิ ต ที่ ไ ด้ค าดการณ์ เ อาไว้ในแต่ ล ะวัน แนวทางแก้ ไ ขปั ญหา คื อ
ปรั บ ปรุ ง สายการผลิ ต โดยท าการจัด สมดุ ล สายการผลิ ต ให้ มี ค วาม
เหมาะสม เพื่อให้เวลาในการทาการผลิตของแต่ละสถานี งานไม่เกิ นเวลา
ผลิตที่แต่ละสถานี งานสามารถใช้ได้มากที่สุด การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
สายการผลิ ตโดยการจัดสถานี งานใหม่ ทาให้ สามารถลดจานวนสถานี
งานลงได้ และมี ก ารออกแบบเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ในการปฏิ บ ัติ ง าน คื อ
ออกแบบคี ม ปอกสายไฟเพื่ อ ช่ วยให้ ก ารปอกสายไฟมี ค วามสะดวก
รวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการปรั บปรุ งที่กล่าวมาข้างต้นส่ งผลให้ใช้เวลาใน
การผลิตลดลง
คาสาคัญ : ประสิ ทธิ ภาพสายการผลิต, สมดุลสายการผลิต

Abstract
This project studies about how the factory produces the
products and analysis the problems of producing to improve the
production line to be more efficiency and solve the problems . The
factory which is used for solving is the air conditioner producing
factory of Am Air Company. I will collect the data of producing time
for analysis and calculate the producing line efficiency to decrease
producing time so it will decrease producing time and get more
efficiency. The result of searching the data I have found that the factory

has productivity less than amount of demand in a day that is supply is
less than demand so the solution is improving producing line which
make producing line balance. Each station would produce in limit time
that it could work in the longest time. Producing line improvement
joins the stations together so it can decrease the amount of stations. I
also design new tool in the operation that is crimping strip tool
designing that can crimp strip easier and faster so the improvement can
decrease producing time.
Keywords:

production line efficiency, production line balancing

1. บทนา
1.1 ประวัตขิ องบริษัท
บริ ษทั แอมแอร์ จากัด (AMAIR CO.,LTD) ตั้งอยู่ที่ 999/1 ม.9 ถนน
บางนา – ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 ก่ อตั้งขึ้นใน
ปี พ.ศ.2534 เป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นภายใต้ชื่อ
ทางการค้าแอร์ เทรน

1.2 ทีม่ าและรายละเอียดของปัญหา
ปั จ จุ บ ั น โรงงานทางก าลั ง ประสบปั ญ หาการผลิ ต สิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรับอากาศได้ไม่เพียงพอกับปริ มาณความต้องการของ
ลูกค้า กล่าวคือ ปริ มาณการผลิตที่ผลิตได้จริ งมีจานวนน้อยกว่าปริ มาณ
การผลิตที่ ได้คาดการณ์ เอาไว้ในแต่ ละวัน เนื่ องจากในการท างานของ
สถานี งานแต่ละสถานี ที่เป็ นอยู่ยงั มีเวลาการทางานที่แตกต่างกัน

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1) หาแนวทางในการปรับปรุ งสายการผลิตให้มีความสมดุล
2) การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของสายการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นตามเป้ าหมายของโรงงานที่ 5-7 เปอร์ เซ็นต์
3) สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตให้กบั สายการผลิตรุ่ นอื่นๆ

1.4 ขอบเขตของโครงงาน
1) ศึกษาขั้นตอนการผลิตในสายการผลิต Indoor
2) ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพสายการผลิตในส่ วนของสายการผลิต
Indoor โดยปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เครื่ องปรับอากาศรุ่ น MCX536
ซึ่งเป็ นรุ่ นที่มีปริ มาณการผลิตมากที่สุด

2. อุปกรณ์และวิธีการ
วิธีการที่นามาใช้ในการวิเ คราะห์ ปัญหาอัน ดับแรก คือ การ
แบ่งงานย่อย และการจับเวลา ในที่น้ ี จะทาการศึกษาขั้นการทางานของแต่
ละสถานี ง านในสายการผลิ ต Indoor ซึ่ งมีจานวนสถานี ง านทั้งหมด 12
สถานี งาน โดยกระบวนการในการผลิตเครื่ องปรับอากาศ มีดงั นี้
1) coil setup
หยิ บ คอยล์มาวาง สวมปลอกท่ อ ฟองน้ า เข้า กับตัวท่ อ ของ
คอยล์ ทาน้ ามันหล่อลื่น ต่อสายไฟ แกะห่ อกระดาษ และยกมาวางรอการ
ประกอบ
2) assy’1
นาโครงเครื่ องปรั บอากาศมาวาง ใส่ ลูกยางรองฐาน บานพับ
ติดเพลทซัพพอร์ ตคอยล์ จากนั้นหยิบคอยล์มาประกอบ
3) motor set up
หยิบมอเตอร์ มาวาง เชื่อมสายไฟที่ตวั มอเตอร์ ประกอบเพลท
แฟนเด็ค เข้ากับตัวมอเตอร์ และใส่ โบเวอร์ พลาสติก ครอบตัวมอเตอร์
4) assy’2
หยิบมอเตอร์ น ามาประกอบเข้ากับตัวเครื่ องปรั บอากาศ ติ ด
เพลทรางกันน้ าติดฟองน้ ากันกระแทก ประกอบซัพพลายกิ ลด์ สาหรั บ
เป็ นช่องเดินลมด้านหน้า
5) assy’3
ติ ด ฟองน้ าไซด์พ าแนล ประกอบเพลทฝาครอบ และไซด์
พาแนล บน ล่าง
6) box control setup
หยิ บ บ็อ กซ์ ค อนโทรล มาวาง ใส่ เ ทอร์ มิน อล และท าการ
เชื่อมต่อสายไฟ ยกมาวางรอ
7) wire box control
นาชุดบ็อกซ์คอนโทรล มาทาการร้ อยสายเชื่อมต่อและติดตั้ง
กับตัวเครื่ องปรับอากาศ จากนั้นตรวจสอบความเรี ยบร้อย
8) run test
เสี ย บสายทดสอบอิ น ซู เ ลชั่น กั บ ไฮพอด จากนั้ น ท าการ
ทดสอบ บันทึกผลการทดสอบ ตรวจสอบสายไฟ ทาการยิงน๊ อต
9) return grille setup
ประกอบรี เทิร์นกิล

10) final assy’1
ปิ ดฝาครอบชุดบ็อกซ์คอนโทรล ประกอบรี เทิร์น กิ ล ติดกับ
เครื่ องปรับอากาศ ยิงน๊ อตติดกับบานพับในแต่ละช่อง
11) final assy’2
หยิบรี โมทห่ อพลาสติก จากนั้นใส่ รีโมท ท่อขาวลงเครื่ อง ปิ ด
รี เทิร์นกิลใส่ ฟิลเตอร์ และติดสติกเกอร์
12) packing
ประกอบกล่ อ ง ยกกล่ อ งมาวาง ครอบถุ ง พลาสติ ก ที่ ต ั ว
เครื่ องปรั บอากาศ ใส่ โฟมกันกระแทก ใช้เครนยกเครื่ องปรั บอากาศลง
กล่อง ทาการปิ ดฝากล่องและยิงแม๊กซ์
หลังจากศึกษาขั้นตอนการทางาน และเมื่อแบ่งงานย่อยของ
ขั้น ตอนการผลิ ต ของแต่ ล ะสถานี ง านแล้ว ท าการจับ เวลาของแต่ ล ะ
ขั้นตอนการผลิต ซึ่ งในที่น้ ี จะจับเวลา 10 ค่าในแต่ล ะขั้นตอนเพื่อนามา
คานวณ หาเวลามาตรฐาน โดยคานวณได้จากสมการที่ 1

เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + เวลาเผือ่

(1)

โดยเวลาเผือ่ นามาจากการให้คะแนนของการทางานในตาราง
วิเคราะห์เวลาเผือ่ ของการทางาน

3. การวิเคราะห์
นาเวลาที่ได้มาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบเวลาการทางานในแต่
ละสถานี งาน ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รอบเวลาการผลิตของแต่ละสถานี งานก่อนปรับปรุ ง

จากภาพที่ 1 จะเห็ นว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละสถานี
งานไม่มีความสมดุลกัน คือ บางสถานี งานมีเวลาว่างในการทาการผลิต
ในขณะที่ บ างสถานี ใ ช้เ วลาในการท าการผลิ ต มากกว่า ดัง นั้ น จึ ง หา
ทางแก้ไขเพื่อลดเวลาในการทางานและจัดสมดุลให้แต่ละสถานี งานดังนี้

3.1 ย้ายขั้นตอนการทางาน
ย้ายขั้นตอนการทางานจากสถานี งานหนึ่ งไปยังอีกสถานี งาน
หนึ่ ง โดยการจัดลาดับความสัมพันธ์ของงายย่อยในสายการผลิตใหม่ แล้ว
จัดสมดุลสายการผลิตโดยใช้วิธี Kilbridge และ Wester เพื่อกาหนดงาน
ย่อยให้กับแต่ละสถานี งาน ซึ่ งเวลาที่แต่ละสถานี ใช้น้ ั นไม่เกิ นเวลาการ
ผลิตที่แต่ละสถานี งานสามารถใช้ได้มากที่สุด ทาให้สามารถลดจานวน
สถานี งานลงไปได้ 1 สถานี งาน นั่นคือ สถานี งาน return grille setup

3.2 การออกแบบเครื่องมือ
ขั้นตอนในการเชื่อมต่อสายไฟมอเตอร์ 2 ตัวเข้าด้วยกันจะต้อง
ตัดและปอกสายไฟของมอเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟของมอเตอร์ ท้ งั 2
ตัว เข้าด้วยกัน ซึ่งในการตัดและปอกปลายสายไฟใช้เวลาค่อนข้างมาก จึง
มีการออกแบบอุปกรณ์ตดั และปอกสายไฟขึ้นมาใหม่เพื่อให้การทางานมี
ความสะดวกมายิ่ ง ขึ้ น เปรี ย บเที ย บอุ ป กรณ์ ก ารท างานก่ อ นและหลัง
ปรับปรุ ง ดังแสดงในภาพที่ 2

การหาประสิ ท ธิ ภ าพสายการผลิ ต สามารถท าได้โดยนาเอา
เวลาการทางานหลังจากการปรั บปรุ งแล้วมาคานวณเพื่อเปรี ยบเทียบกับ
เวลาที่ใช้ในการผลิตก่อนการปรับปรุ ง โดยคานวณได้จากสมการที่ 2

ประสิ ทธิภาพสายการผลิต =  เวลาทางาน x 100%
n x รอบเวลาทางานสูงสุ ด

(2)

โดยที่ n คือ จานวนสถานี ในสายการผลิต
รอบเวลาการทางานสู งสุ ด คือ เวลาของสถานี ที่ใช้เวลาสู งสุ ดใน
สายการผลิต
หลังจากการคานวณแล้วเราสามารถทราบประสิ ทธิ ภาพของ
สายการผลิตที่เพิม่ ขึ้นเนื่ องจากการปรับปรุ งได้

4. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุปผล
การศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพสายการผลิ ต ของ
สายการผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อากาศ รุ่ น MCX536 ได้ผ ลการด าเนิ น งาน
โครงงาน ดังแสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 2 อุปกรณ์การทางานก่อนและหลังปรับปรุ ง

ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานในสายการผลิตเครื่ องปรับอากาศ (MCX536)
MCX536

การปรับปรุ งเครื่ องมือที่ใช้ในการทางานจะศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานในสถานี งาน motor setup โดยแยกย่อยการทางานออกเป็ นการ
เคลื่อนไหวต่างๆ แล้วนามาวิเคราะห์กรรมวิธีการการเคลื่อนไหวของการ
ทางานโดยใช้ระบบ MTM ซึ่งทาให้ข้ นั ตอนการตัดและปอกสายไฟของ
มอเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟของมอเตอร์ ท้ งั 2 เข้าด้วยกันใช้เวลาในการ
ปฏิบตั ิงานลดลง
จากการย้า ยขั้น ตอนการท างานและการออกแบเครื่ อ งมื อ
สามารถนามาเปรี ยบเทียบเวลาการทางานในแต่ละสถานี งาน ดังแสดงใน
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รอบเวลาการผลิตของแต่ละสถานี งานก่อนปรับปรุ ง

ประสิ ทธิ ภาพ
สายการผลิต(%)
ความสามารถใน
การผลิต
(เครื่ อง/วัน)

ก่อนปรับปรุ ง

จัดสมดุล

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงาน

เพิ่มขึ้น

61.97

76.80

14.83

85.20

23.23

103

123

20

138

35

จะเห็ น ได้ ว่ า หลั ง จากการจั ด สมดุ ล สายการผลิ ต ท าให้
สายการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นจากก่ อนปรั บปรุ ง 61.97 เปอร์ เซ็นต์
เป็ น 76.80 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งถ้าคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 14.83
เปอร์ เ ซ็ น ต์ และจากการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ ง านโดยการออกแบบ
เครื่ องมือในการปฏิ บตั ิงานใหม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพสายการผลิตเพิ่มขึ้น
จากก่อนปรับปรุ ง 61.97เปอร์ เซ็นต์ เป็ น 85.20 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
เป้ าหมายที่กาหนดเอาไว้คือ ปรับปรุ งให้สายการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้ น 5-7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก็ จะพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของสายการผลิ ต หลัง
ปรับปรุ งสู งกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ คือ สู งกว่าเป้ าหมายที่กาหนด 7.83
และ 16.23 เปอร์ เซ็นต์

4.2 ข้ อเสนอแนะ
กรณี ที่โรงงานต้องการเพิ่มปริ มาณการผลิตเครื่ องปรั บอากาศ
ให้ได้ตามที่คาดการณ์ เอาไว้ควรมีการวางแผนการผลิตในส่ วนของงาน
ประกอบมอเตอร์ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถผลิตได้ทนั กับสถานี งานอื่นๆ
ซึ่งจะทาให้ผลิตได้ทนั ตามปริ มาณที่ตอ้ งการผลิตได้
ปั ญหาวัสดุหรื อชิ้นส่ วนในการผลิตส่ งมอบไม่ได้ตามกาหนด
ทาให้สายการผลิตต้องถูกเลื่อนไปผลิตรุ่ นอื่น ส่ งผลให้ยอดการผลิตใน
วัน นั้ นต่ า หรื อ ไม่ ไ ด้ผลิ ต ท าให้ ก ารผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอกับ ความต้อ งการ
ดังนั้นควรมีตารางการผลิตหลักที่ชดั เจน ท าการวางแผนความต้องการ
วัสดุ โดยการใช้ระบบ MRP ในการคานวณหาชิ้ นส่ วนหรื อวัตถุดิบใน
ขั้นตอนการผลิตแต่ละวัน คานึ งถึงช่วงเวลานาของวัสดุหรื อชิ้นส่ วนที่ใช้
ในการผลิต เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาวัสดุหรื อชิ้นส่ วนขาด ส่ งผลให้ไม่
สามารถทาการผลิตได้ และต้องรอวัสดุหรื อชิ้นส่ วนนั้นๆ ซึ่งถือเป็ นความ
สู ญเปล่าในสายการผลิตอีกอย่างหนึ่ ง
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